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E 3.2L FIŞĂ DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

Măsura 6.5 / 6B  

Acțiuni de integrare a minorităților etnice  

(inclusiv minoritatea romă) 

Denumire solicitant:  ___________________________________________________________________ 

Titlul proiectului: ______________________________________________________________________ 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):__________________________________________ 

Nr. 

crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

C.S. 1 Caracterul etnic al beneficiarilor 

1. Etnia romă 

2. Alte etnii 

Solicitantul va menționa și va descrie, corelat cu Adresa 

emisă de Institutul Național de Statistică sau alte 

instituții, minoritatea etnică căreia i se  adresează 

proiectul, modalitatea prin care investiția propusă 

integrează minoritatea respectivă în funcție de nevoile 

identificate, contribuția proiectului la prioritatea 6. 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale din art. 5, Reg. 

1305/2013, precum și la Domeniul de intervenție 6.B. 

Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Document(e) de verificat: 

➢ Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea Adunării 

Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei 

categorii de solicitant 

➢ Adresă emisă de Institutul Național de Statistică sau 

alte instituții 

➢ Contract/Acord de parteneriat (doar dacă proiectul 

este depus în parteneriat)  

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în 

Max. 35 pct. 

1. Etnia romă – 35 pct. 

2. Alte etnii – 25 pct. 
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cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 

montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare 

➢ Anexa 7 - Declarație  pe propria răspundere a 

solicitantului privind acțiunile de integrare a 

minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) 

 

C.S. 2 Numărul populației țintă 

➢ Solicitantul va menționa în cadrul Cererii de finanțare,  

a Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în 

cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 

montaj), Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea 

Adunării Generale a ONG/ document echivalent 

specific fiecărei categorii de solicitant, 

contractul/acordul de parteneriat  (doar dacă este 

cazul) numărul populație care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

 

Document(e) de verificat: 

➢ Cererea de finanțare 

➢ Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea Adunării 

Generale a ONG/ document echivalent specific fiecărei 

categorii de solicitant 

➢ Adresă emisă de Institutul Național de Statistică sau 

alte instituții 

➢ Contract/Acord de parteneriat (doar dacă proiectul 

este depus în parteneriat)  

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în 

cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 

montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare 

 

 

 

 

Max. 35 pct. 

- 35 pct. dacă numărul 

populației țintă depășește 

80  persoane 

 

- 25 pct. dacă numărul 

populației țintă este de 80  

persoane 

 
- 0 pct. dacă numărul 

populației țintă este mai 

mic de 80  persoane 
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C.S. 3 Numărul evenimentelor/acțiunilor/programelor 
propuse prin proiect 

Solicitantul va descrie în Studiu de fezabilitate/ 
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și 
dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform 

legislaţiei în vigoare tipul de 
eveniment/acțiune/program propus prin proiect în 

vederea integrării minorității, caracterul inovativ adus 
proiectului și contribuția acestuia la obiectivele 

specifice ale măsurii, precum și numărul de 
evenimente/acțiuni/programe descrise în Cererea de 

finanțare după finalizarea investiției.  
Document(e) de verificat: 

➢ Contract/Acord de parteneriat (doar dacă proiectul 

este depus în parteneriat)  

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în 

cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 

montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare 

➢ Anexa 7 - Declarație  pe propria răspundere a 

solicitantului privind acțiunile de integrare a 

minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) 

Max. 30 pct. 

30 pct. dacă numărul 

evenimentelor/acțiunilor/pr

ogramelor propuse prin 

proiect este mai mare sau 

egal cu 3 

- 20  pct. dacă numărul 

evenimentelor/acțiunilor/

programelor propuse prin 

proiect este mai mic de 3 

 

Total punctaj: 100 p 

 

Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de : 

1. Diversificarea caracterului acțiunilor de integrare a minorităților Solicitantul poate să opteze în 

vederea diversificări caracterului acțiunilor/activitităților destinate integrării, dezvoltării și promovării 

minorităților  prin atingerea a 2  componente de ex. componenta socială și culturală prin acțiunile 

propuse. Modalitatea prin care prin intermediul investiției/investițiilor se vor atinge 2 componente se 

va detalia în Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 

Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj). În acest caz proiectele 

care prevăd ca în urma  investițiilor vor atinge 2 componente vor avea prioritate față de proiecte care 

ating o singură componentă.  
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2. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite care va fi verificată în baza 

Cererii de finanțare, corelată cu Adresa emisă de Institutul Național de Statistică sau alte instituții. 

3. Proiecte care generează locuri de muncă Solicitanții pot să genereze prin proiect unul sau mai multe 

locuri de muncă cu normă întreagă sau un loc de muncă cu normă parțială. Departajarea se va face în 

funcție de numărul mai mare de locuri de muncă nou – create.  

Observații: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat de : Responsabil de evaluare GAL ,,Ţara Zarandului” 

Nume/Prenume :_______________________ 

Semnătura: 

Data:_________________________________ 

Întocmit  de : Responsabil de evaluare GAL ,,Ţara Zarandului” 

Nume/Prenume :_______________________ 

Semnătura: 

Data:_________________________________ 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecţie Măsura 6.5 / 6B  

Acțiuni de integrare a minorităților etnice  

(inclusiv minoritatea romă) 

C.S. 1 Caracterul etnic al beneficiarilor 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea 

Adunării Generale a ONG/ document echivalent 

specific fiecărei categorii de solicitant; 

 

Adresă emisă de Institutul Național de Statistică 

sau alte instituții; 

 

Contract/Acord de parteneriat (doar dacă 

proiectul este depus în parteneriat) ; 

 

Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ 

(doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu 

presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în 

vigoare. 

 

Anexa 7- Declarație  pe propria răspundere a 

solicitantului privind acțiunile de integrare a 

minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) 

Se verifică Hotărârea Consiliului Local și /sau 

Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document 

echivalent specific fiecărei categorii de solicitant; 

Contract/Acord de parteneriat (doar dacă 

proiectul este depus în parteneriat) ; Studiul de 

fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor 

de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul 

achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 

montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare 

corelate cu Adresă emisă de Institutul Național de 

Statistică sau alte instituții și Anexa 7 - Declarație  

pe propria răspundere a solicitantului privind 

acțiunile de integrare a minorităților etnice 

(inclusiv minoritatea romă), minoritatea etnică 

căreia i se  adresează proiectul, precum și 

modalitatea prin care investiția propusă 

integrează minoritatea respectivă în funcție de 

nevoile identificate. 

Max. 35 pct. 

1. Etnia romă – 35 pct. 

2. Alte etnii – 25 pct. 

 

C.S. 2 Numărul populației țintă 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

Cererea de finanțare; 
 
Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea 
Adunării Generale a ONG/ document echivalent 
specific fiecărei categorii de solicitant; 

Se verifică dacă Solicitantul a menționat în cadrul 
Cererii de finanțare  , a Hotărârii Consiliului Local 
și /sau Hotărârii Adunării Generale a ONG/ 
document echivalent specific fiecărei categorii de 
solicitant, în contractul/acordul de parteneriat  
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Adresă emisă de Institutul Național de Statistică 
sau alte instituții; 
 
Contract/Acord de parteneriat (doar dacă 
proiectul este depus în parteniriat)  
 
Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ 
(doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu 
presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în 
vigoare 

(doar dacă este cazul), în  Studiul de fezabilitate/ 
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 
montaj) numărul populație care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite în funcție de 
Adresă emisă de Institutul Național de Statistică 
sau alte instituții. 
Max. 35 pct. 
- 35 pct. dacă numărul populației țintă 
depășește 80  persoane 
 
- 25 pct. dacă numărul populației țintă este 
de 80  persoane 
 
- 0 pct. dacă numărul populației țintă este 
mai mic de 80  persoane 
 

C.S. 3 Numărul evenimentelor/acțiunilor/programelor propuse prin proiect 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

Contract/Acord de parteneriat (doar dacă 
proiectul este depus în parteneriat)  
 
Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ 
(doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu 
presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în 
vigoare 
 
Anexa 7- Declarație  pe propria răspundere a 
solicitantului privind acțiunile de integrare a 
minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) 

Se verifică dacă solicitantul a descris în Studiu de 
fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor 
de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 
montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare, 
precum și în Anexa 7 - Declarația  pe propria 
răspundere a solicitantului privind acțiunile de 
integrare a minorităților etnice (inclusiv 
minoritatea romă), Contractul/Acordul de 
parteneriat (doar dacă proiectul este depus în 
parteneriat)    tipul de 
eveniment/acțiune/program propus prin proiect 
în vederea integrării minorității, caracterul 
inovativ care este adus proiectului, contribuția 
acestuia la obiectivele specifice ale măsurii,, 
precum și numărul de 
evenimente/acțiuni/programe propuse după 
finalizarea investiției și pe parcursul  perioadei de 
monitorizare. 
Max. 30 pct. 
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30 pct. dacă numărul 
evenimentelor/acțiunilor/programelor propuse 
prin proiect este mai mare sau egal cu 3 
- 20  pct. dacă numărul 
evenimentelor/acțiunilor/programelor propuse 
prin proiect este mai mic de 3 
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